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הסגנונותריבויורדאנו,יגשללדבריו

הדדילימודמחייבוהטכניקות
 .אזיגרקדוכלשלהידעוהרחבת

אזיהגמחולאנשיישמשייהקונגרס

מרעהו.אישוללמודלשוחח ,להיפגש

עליוימ~ם.עולעדייואזיהגמחול

ואנחנו ,התבגרותשלתקופהלעבור
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קובע.
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מהויי .לכאורההפשוטההשאלה

מוריםמטרידהגיאז?"מחולבדיוק

וכוריאוגראפים.רקדנים ,לגיאז

 ,התשובהופשוטה.ישירההשאלה

 .ומתסכלתמורכבת ,זאתלעומת

יתלוהרבהכךשכלמשום ,ןכתסכלת

מושמעתשהשאלה ,העובדהעצם .בה

לעמעידה ,רבהבתכיפותושובשוב

מעורר.אזיהגשמחולהרבהענייו

ולהתדייולנסותעלינוכךמשום

ובזהירותלבבתשומתזובסוגיה

 .הראויה

מוסיקתלצליליהמבוצע ,מחוליי

מובנותמסיבות-כוולא.כואז?"יג

משום-אלחלקיות.אבל ,מאליהו

ולעיתים ,קמאיאומודרנישמחול

 ,הגיאזלצלילימבוצע ,באלטאפילו

אזיגמחולבאמתיהיהשהמחולמבלי

מחוללהגדירעלינולכו .ממששל

אלאלמוסיקהסחבידווקאלאויאזג

אתלהגדירעלינועצמה.נועהתהחיתונב

במיליםתנועהותיאורהגיאז,לחומועתנת

קלה.לאמשימהאוה

אופיובשל,דחבמיוקשההגיאזולחמיאורת

הבהכלאיים.בוומיוהיותובוךסה ,המורכב

שהוכנסות,והשונהצורותבמכלולעלרגבונותנ

מורכבתלצורהאותושהפכווגיאז,הלחולמ

מחולבאלט,י,נאפריקניתאולחמכ:ןכל

ריקודיםהמחזמר,שלבימתימחולדרני,ומ

שמקורםוהמחולותמסויימיםםברתייח

מחולאתלתאריהיהנחוץ .הקאריביורזבאי

אחתכל ,אלההשפעותניתוחוךתזהגיא

ההולכתבתופעהוחלקהצמהעכשל

אומנותי.אזיגמחולשלתחפתתומ

הזה

שליגהזכמשלושיפוחההאופיבשלהתפתח

שלו,פיובאכירהלונעלישונים.המרכיביוכל

רבויותתביותהמגשרכיצירהוכלאייםכבו

ואההזטיתואסיתבותרעושר .תונשוותומסור

אופיו.אתלהביושובחשכהלכ,ךהסיבההוא

תייחודיהתניקרימהאהתרומההואהגיאז

ריבויהאומנותי.המחוללעולםוהחשובה

תרבותהשלההטרוגניותעלמצביעצורותיו

םבהבטירקתמקדנםאה.לבכלתיקנהאמרי

אזי,יהגדרניוהמולחמהאו ,הבידורול-חמשל

ממש .ההתופעשלםגדולילקיםחמםנתעל

רקהאמריקניתהתרבותאתלתארשאיוכשם

מבלי ,הכפריתאוהעירונית ,ה"לבנה"בצורתה

הבטיכלאתלכלולעלינולה.לחטוא

לתיאורעכשיולפנותעלינוהתופעה.

גיעהלתנמעל ,הגיאזמחולתהתפתחו

נובעהקושי .כךכלהחשובהלהגדרה

שוניםםבמרכיבילדוושעלינומכ,ך

ה,זבזהםריתחמוםיידיגונאףו

 .םותחבםהמצויי

מוסיףאזיהגמחול ,האילתוריאופיובשל

שנודעתהחשיבותומכאוהעת.כלחלהתפת

הוא .כרגעבהועוסקיםונשאלהגדרות

חולמםהאלהניגודייםמרכיבים

תרסומהלמואירופי,ההלבו,טהבאל

שהגישלת,האתניתיקנירהאפ

תיותטאסרגישויותלמותיחרמס

 .אלהביוהגיאזבמחולצרושנחתוהמ

 ,תונאוממולדוריב ,ורחשמולובל

למויוויטפרימיי,ותאומנמולעממי

 ,-חדשיתרומסמולקיתע ,םכמתוחה

למוושניחאליטיסטי,מוללאריופופ

י.טאלגנ

לעות.ירתסבגדראינםהאלםניגודי

לומח ,םביניהזיגההמתמציאידי

שיש ,תיתונמואהרוצריוצזהגיא

ובזמובותויועכשותיהלוחהבכ

וזמננ-תבותותימשמע ,תיברסאליונא

תדיחויימאודהצורםוגד.חאכ

 .תריקנימא

םיתלעיישיוםכוחותורהתורגדהב

וזה ,יםדודבביםיכלמרצוליפקרובות

מתרומתםלםעהתלרשפאאי .וכמסו

ויתראקל,וקגיקוכגוםירצוילש

ס,בינורםגירוו,נאורדיגסאג ,םאדאנה

יי,גאיול ,רסידרויימי!ג ,מאטוקסמאט

 .סמיתויוגיגאורהאפומואאלי

שועורבשעתורדאגו'גגאס
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קונגרסלהתקייםעומד 1994סטואוגב
 .ב"ארה ,אילינויבמדינתאזיגלמחולעולמי
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 ה,ה~~~ל, nמכלמה,

שלתרומתסאתמאזכרותשאינוהגדרות

בחסר.מסוכנתבצורהלוקותאלהיוצריס

הגירותפגווו

שלמקיומןהבאלטמתעלסכללבדרך

לעיתיסלהבחיןניתוכיאסאז.'הגמחול

 ,ג'אזילהיותהעכשוויהבאלטשלבשאיפות

ותנועותאז'גבמוסיקתהשימושידיעל

שלשאיפתובשל .אותהההולמותאופיינות

התוצאות , IIאתלטיות IIו IIיופי IIלהבאלט

עלמתקבלותבלתיממשולעיתיסמאכזבות

הדעת.
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ןכר iIרiר\.כרןגבעל

iרכרר:ב.ןכר~ל

כר Iקב Iזכר ..i?-lר

:ב.כללiר

ביתראז'הגאתלקבלנוטההמודרניהמחול

להתייחסנטייהניכרתכאוגסאולסטבעיות.

בתכניתקליל.אבל ,משעשעמרכיבכאלאליו

קטעלמצואאפשרמודרני,מחולשלטיפוסית

קלילמשהו ,סעודהקינוחכמעיואזי'ג

לרוב .הכבדיס ,הרציניסהקטעיסביוומשעשע,

מזיקה.היאכמהעד ,כזומתנשאתבגישהניכר

מחולאז.'מהגרחוקהמודרניהכוריאו~ראף

המודרני.המחולשלממשיחלקאינואז'הג

אורוקלצליליהמבוצעהג'אזמחול ,זאתעס

אתניתתנועהאתני.אפריקניאינוגסאז'ג

המוסיקהשלכיחסההואאז'לגיחסהטהורה

מיילסאומאוהרבילאטיף,יוסףלמשל,של,

שעהמקורית.אפריקניתלמוסיקהדיוויס

בכלהמרחקהמקריס,בשניברורשהקשר

ותהא-אתניתתרבותכל ,!ובסיסי . 0עצוזאת

האסקימואיסשלאוספרדית ,אפריקניתזאת

במסורתמוגדרתמסוייס,באתוסמוגבלת-

וספציפית.עשירה

אז'גכמחוללתארנהגו ,-30וה ZOה-בשנות

באופנה,אזשהיוהחברתייסהריקודיסאת

 ." BIG APPLEה"או " BLACK BOTTOM "ה:גוו

אולס, .כשימושאינהכברזוהגדרהכיוס

הבימתיהג'אזבמחולמסויימיס,במקריס

חברתייס.ריקודיסמאותסהשראהניכרת

בתחוסגסהג'אזמחולנכללזמניסבאותס

 .) SHOW BUSINESS (בידורמופעישלהמחול

הנמרצתהכוריאוגראפיה ,החיוניאופיובשל

והתיזמוושבוהמבריקות IIרוטינות IIה ,שלו

מחולעלהשפעהלמחול-הבידורהיתההער,

הסטפסבתחוסבייחודניכרתההשפעהאז.'הג

מחולשבו.והראווההרגלייסעבודתעלוהדגש

-19ההמאהבאמצעמקורוזהבימתי-בידורי
הטלויזיה.בתכניותבעיקרהיוסקייסוהוא

 ,מעטאךהשתנהיהבידורשהמחולשעה

משמשהואניכרת.בצורההג'אזמחולהתפתח

מסחרייס-מופעיסבעיצובכאמצעיכיוס

הבידוריהבימתיהמחולמוגבלכיוס . 0בידוריי

ראוותנייסמהיריס, ,מורכביסלצעדיסבעיקר

 . 0וחייכניי

מחוללביוג'אזמחולביוהמבלבליסיש

 ,ברודווישלבמחזמרהשכיחמהסוגבימתי

אמת .הפרבריס"סיפור IIבהמובהקתכדוגמתו

רובינסג'רוסשלהכוריאוגראפיה ,הדברנכוו

היהורב-ביטוימרגשטבעי,כמהעדהוכיחה,

 .שלנוהמאהשל-50השנותמאזהג'אזמחול

תוספתרקאז'הגמחולמשמשעודכלאולס,

הפטור ,הצגהאומחזמרשללמופעקישוטאו

הצופה,שללבואתלרכושהמבקשמהחיוך

ליצורעליו .ממששלג'אזמחולבגדראינוהוא

הטבעית.סביבתואתלעצמו

סגנונייםפרכובום

האפריקניהאתנימהמחולשאלהג'אזמחול

הקרקעכלפיהמכוונתתנועה ,הגותנועתאת

המקצביסבלוויתעל,אלמאשריותר

באוהחושניהייצריאופיוגס .שלוהעקשנייס

זרסאתמנווטהג'אזמחולמאפריקה.לו

שלמדוייקיסלאפיקיסהזההעצוסהאנרגיה

מהחזרהאותומשחררובכך ,והבעהמקצביס

האופייניתותנועות,תבניותעלפוסקתהבלתי

האפריקני.העסלמחול

עלהדגשאתהג'אזמחולשאלמהבאלט

כשסממשמשוכללת.וטכניקהמדוייקביצוע

המונחיסאתמהבאלטשאלהמודרנישהמחול

הסיבוביסהרלווה,הפלייה,כגוווהתנועות

הג'אז.מחולגסכךצורתס,שינויתוך ,וכו'

מחולהיהיכוללאבבאלט,השימושללא

כמרכיבהמשמששלו,הליריבפןלגעתאז'הג

התנועהשלהפרימיטיווילצדניגודי

מוחלףהבאלטשלהמקובעהגוהאפריקנית.

 ,הבלטשלוהריחוףהדאיה .משוחררבגואז'בג

 .אז'הגלסגנוןזריס ,בהונותעלהריקודגסכמו

חופשאתהג'אזמחולנטלהמודרנימהמחול

בודקהמודרנישהמחולכשסההבעה.

עוסקהג'אזמחולגסחדשוזו,אפשרויות

 .התנועהשלוהאפשרויותהמסגרותבהרחבת

 IIטבעית IIשאינהתנועהמכלנמנעהג'אזאולס

המחולפיתחסיגנוו,מכליותר .ו"אנושית"

וממנו ,בתנועהההבעהיכולתאתהמודרני

 .הג'אזגס ,הביטויעושרשלזהמאפייןשאל

אז'הגאתלשחררהמודרניהמחולעזרלבסוף

ירושתהמקובעיס, ,הסימטרייסמהמבניס

כאחד.הפרימיטיוויוהמחולהבאלט

מחולירשוהמחזמרהבידורבימתממחול

 . 0הרגלייתנועתשלהוירטואוזיותאתהג'אז

מחולשלהמקצביותבדקויותהשימוש

הג'אז.שלהרצינייסבמופעיסגסניכרהסטפס

מקורלשמשמוסיפיסהחברתייסהמחולות

טבעייס,תמידהיותסבשללג'אז,השראה

מחולחדשיס.חומריסוכולליסדינאמייס

כוללתבצורהלהטמעיכולאינולמשל,הרוק

בג'אזלהכניסעלולשהואמשוס ,אז'הגבמחול

 .ורדודיסמשעממיסמרכיביס
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עבודתובזכותאבל ,כמוזריישמעוהדבריתכו

אףהקאריביהמחולותלמידיו,קולק'גשל

זהסגנון .הג'אזלמחולחלקואתתרםהוא

ואתמזהזההאבריםבידודאתמדגיש

 .הזויתיתהתנועה

המרכיביסכלשלמזיגההואהג'אזמחול

 .גווני-ורבעשירעתידלונשקףולכוהללו,
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